
Bestyrelsesmøde i Dansk Gordon Setter Klub den 11. november 2016. 

 

Dagsorden samt referat. 

 

1. Bestyrelses sammensætning – Fra hovedprøven 2017. 

AD meddelte, at han ved næste generalforsamling stopper i bestyrelsen, primært grundet øgede 

erhvervsaktiviteter. 

Bestyrelsen besluttede derfor at indstille 1. suppleant, Ole Frank, som nyt bestyrelsesmedlem. Ole havde 

forud meddelt at han er valgbar. 

Bestyrelsen besluttede ligeledes i fuld enighed at offentliggøre beslutningen om, efter generalforsamlingen, 

at konstituere sig med Ásgeir Páll Júliússon, som formand og Kristian Frøkjær, som næstformand.  

APJ har indgående kendskab til FJD samarbejdet og hvordan DJU fungerer. 

Derudover - Derbyudvalg PED – Pokal LK – Sekretær/Kasserer LL – RP Klubweekend – . 

APJ fremlægger senere et forslag til arbejdsfordeling. 

Nye forslag til suppleant blev drøftet. 

Lauge påtaler at han om et år ønsker at afløses på kasserer posten. 

 

 

2. Aktivitetsplan 2017 - 2018 - 2019 (2017 er udsendt). 

2017 blev gennemgået – alle aktiviteter ser ud til at køre.  

 

Vedrørende DGSK forderby ved Allindemagle den 5. marts, har APJ har booket sit udlejningshus lørdag 

aften til jyske deltagere – idet der også bliver lavet en hel træningsdag lørdag den 4. februar.  Om aftenen 

laves der fælles grill. 

 

Erik Petersen havde bedt os diskutere om DGSK ikke igen ville tilslutte sig udstillingen ved Frederiks. Vi blev 

enige om at tilslutte os udstillingen med Lene Knuth, som bestyrelsens kontaktperson. 

 

Hovedprøven kører – Klubweekenden ved Uge Camping kører – Efterårsvinderklassen forsøger Bjarne Kleis 

at arrangere, han vender tilbage til os i januar. 

 

I 2018 arrangeres hovedprøven på Sjælland ved Holbæk med Audebo som standkvarter. Kristian Frøkjær 

tilspørges om klubweekend ved Riis Hytten i 2018. 

 

Hovedprøven 2019 forsøges planlagt i Sønderjylland med Anton, som prøveleder. 

Dette passer med at vi forsøger at arrangere vores 100 års jubilæum i 2022 på Sjælland, APJ og LL tager 

kontakt til de ansvarlige. 

 

 

3. Avls seminar. Skal vi evt. lave et møde med fokus på den danske GS for de kommende 25 år.  

Vi besluttede at overveje om vintermødet 2018 ville være egnet til et avlsseminar. 

 

 



 

4. FJD, DJU - herunder vores forslag til FJD. 

Forslagene om DKJCH/DKBRCH – Vildt Pris – CK i stedet for HP – Og UK med maksimum op 24 måneder – 

minimum 9 måneder tages med i FJD.  

Vi kan, som klub, ikke acceptere, at vi ikke er blevet hørt i forbindelse med aldersændringen i 

Ungdomsklasse op til 36 måneder. Hverken FJD eller de engelskeklubber er blevet hørt, af DJU, inden 

beslutningen.  

 

5. Pokalproportioner - til årbog 2016.  

En meget stor tak til Flemming Sørensen for de skænkede sølvkrus, som ærespræmie til bedste ÅK og bedst 

UK hund til hovedprøven 2017. En flot gestus, som vi er meget taknemmelige for. 

 

Årets unge Gordon Setter og Årets Gordon Setter ændres som annonceret gennem 2016. 

Der laves en enslydende indledning til årspokalerne vedrørende bopæl og medlemskab, så der ingen 

gråzoner er. PED og LK tager sig af disse 2 punkter og informerer Bente Friberg. 

 

Der blev talt om årspokaler og lavet indstilling af Holmbom pokalen samt Bronzehunden. LK tog de 

nødvendige notater. 

 

Indkøb af præmier – nok til 2017 af Holmegårdglas – først indkøbe til nov. 2017 til lev. Februar 2018. 

 

 

6. Økonomi 

Regnskab 2016 og budget 2017 diskuteredes. 

2016 bærer præg af ekstra indkøb af præmier, som nævnt på GF 2016. Tilskud til Norsk landskamp 3.500 –  

Forventet underskud på 12 – 16.000 – mod 3.500 - primært grundet det ekstra  præmieindkøb, men mest 

en teknisk forskydning.  Engangsudgifter NGK præmie 3.300 – deltagelse 3.400. 

Budgetterer med overskud 2017.  

Det blev besluttet endnu engang af fastholde vores kontingent uændret. 

 

 

7. Årbog 2016. APJ 

Bente arrangerer som sædvanligt årbogen. DGSK har lavet en aftale om at betale et månedligt abonnement 

for et program til årbogen. Prisen er ca. kr. 180 månedlig. 

 

 

8. Eventuelt. 

Der var ikke noget til offentliggørelse eventuelt. 


